Psykologer inom barnhälsovården arbetar med att främja psykisk hälsa,
förebygga psykisk ohälsa och med frågor kring barns beteende och utveckling.
Vi vänder oss till barn upp till sex år och deras föräldrar.

I en utvecklingsbedömning kartläggs barnets fungerande inom många
områden:

En av våra arbetsuppgifter är att göra bedömningar av barns fungerande
när det finns tecken på annorlunda utveckling. Det kallas för
utvecklingsbedömning. Det är oftast BHV-sjuksköterska som skickar
remiss för utvecklingsbedömning.
När barn har svårigheter inom något område av utvecklingen är det ofta
bra att kartlägga hela barnets utveckling. Det är vanligt att ha svårigheter
inom flera områden samtidigt. Utvecklingsbedömning ger en bred
beskrivning av barnets utveckling inom många olika områden.
Målet är att barnet ska bli förstått av sin omgivning och få rätt hjälp.
Tillsammans med föräldrar görs en planering kring varje
utvecklingsbedömning. Det är därför bra att komma till det första besöket
utan barnet för att stämma av barnets och familjens behov. Utifrån det görs
en plan kring fortsatta insatser. Vanligtvis görs en kartläggning av barnets
styrkor, svårigheter och stödbehov.
Vi samlar in information från:
• Föräldrar
• Förskola
• Barnhälsovården och andra vårdkontakter
• Lekobservation och ibland testning av olika förmågor
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Det är viktigt att upptäcka och ge insatser för de svårigheter som finns så att
barnet får bästa möjlighet att utvecklas. Ibland följer vi barnet en tid hos oss.
Vid behov skickas remiss vidare till:
• Barnlogoped vid avgränsad språkproblematik
• Barnläkare vid behov av medicinsk bedömning
• Vid behov av fördjupad utredning och specialistinsatser
-Barn- och ungdomshabiliteringen
-Barn- och ungdomspsykiatrin
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Vi arbetar länsövergripande och har mottagningar i Växjö och Ljungby.
Om du har frågor om ditt barns utveckling och kontakten hos oss är du
välkommen att höra av dig för telefonrådgivning. Telefonnummer och
aktuella tider för rådgivning med psykolog finns på 1177,
https://www.1177.se/Kronoberg/hitta-vard/kontaktkort/Modra-ochbarnhalsovardspsykologer-Vaxjo/ använd gärna QR-koden nedan.
Telefonnummer till sekreterare: 0470-58 26 68.
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